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Pe „durata lungă”, despre mentalul european modern se 
poate vorbi în mod substanţial odată cu epoca Luminilor, 
de-a lungul secolului al XIX-lea şi între cele două războaie 

mondiale, până la începutul anilor 1990, când sfârşitul comunismului a deschis larg 
calea contestării postmoderne, care, deşi nu a dislocat integral modernitatea, i-a erodat 
semnificativ hegemonia culturală. Sintetic formulat, mentalul modern este orientarea 
spiritual-atitudinală centrată pe devenirea istorică a subiectului concret – individ sau so-
cietate –, devenire presupus cognoscibilă prin raţiunea filosofică sau ştiinţifică. Mentalul 
modern este aşadar funciar pozitiv, aplicat realităţii inclusiv atunci când încearcă să-i 
discearnă teoretic legile de evoluţie, şi totodată optimist, întrucât afirmă capacitatea de 
cunoaştere universală a omului, prin care acesta să poată să-şi amelioreze existenţa în 
raport cu legile evoluţiei istorice. Mentalul modern împărtăşeşte cu cel antic încrederea 
în raţiune, iar cu cel medieval simţul temporalităţii liniare. Respinge însă conotaţia fa-
talistă a devenirii, sau altfel spus ideea greco-romană a destinului constrângător (moira, 
fatum), precum şi viziunea milenarist supraumană a creştinismului. Pentru gândirea şi 
simţirea modernă omul se împlineşte prin libertatea sa creatoare în lumea contingentă 
– imperfectă, dar tocmai din acest motiv „cea mai bună dintre lumile posibile”1.

Dialectica mentalului modern se împlineşte aşadar în relaţia activă dintre om şi 
lume, în trecerea de la „a fi în sine” la „a fi cu ceilalţi”, adică – mai concret – în modali-
tăţile prin care individul relaţionează cu semenii în acţiunea de valorificare a resurselor 
(economia) şi în aceea de adoptare a deciziei în comunitate (politica). Pentru moderni, 
libertatea nu este decât incidental ori subsecvent o stare sufletească (aşa cum era pen-
tru stoici sau pentru misticii creştini); ei concep libertatea din perspectiva raporturilor 
sociale, ca situaţie normativă ce-i permite omului să se înstăpânească asupra lui însuşi, 
controlând accesul la resurse şi la decizie. Este esenţa umanismului modern, a cărui 

1 Un univers fără contradicţii nu ar fi o lume, ci plinătatea noncontradictorie a lui Dumnezeu în 
el însuşi. Pentru explicarea formulei leibniziene, a se vedea Jeanne Hersche, Mirarea filosofică. 
Istoria filosofiei europene, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 158.
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limită o reprezintă individul concret în comunitate, emanciparea lui de constrângerile 
obiective şi subiective, indiferent dacă împlinirea în libertate e întrevăzută din unghiul 
persoanei (liberalismul) sau al apartenenţei la ansamblu (marxismul). În aceşti termeni, 
libertatea omului e scopul, iar economia şi politica sunt mĳloacele, ceea ce explică in-
teresul particular al modernităţii pentru organizarea producţiei şi a statului, invocând 
ştiinţa şi democraţia ca argumente ale raţiunii suficiente. Dacă Aristotel, spre exemplu, 
se limita să constate existenţa mai multor forme de exploatare economică şi de regim 
politic, pe care le înregistra monografic, Herbert Spencer şi Karl Marx optau pentru anu-
mite sisteme sau chiar le anticipau în principiu, întemeiaţi pe convingerea că omul era 
creatorul existenţei sale. De aici şi antiteza imaginară dintre modernitate – ca expresie 
a voinţei subiective în istorie, respectiv tradiţie – ca argument al autorităţii prestabilite 
şi imperative.

Pe lângă antiteza cu tradiţia, mentalul modern a fost însă marcat şi de scindarea în 
el însuşi, pe structura opoziţiei între voluntarism şi mecanizare – ambele constitutive 
modernităţii. Conştiinţa speculativă a înregistrat probabil această scindare prin apariţia 
logicii dialectice hegeliene, pentru care contradicţia era conţinută în conceptul însuşi, 
-A nefiind opusul absolut, ci un moment legic al transformării interioare a lui A. Dar 
până la conştiinţa speculativă şi abstractizarea filosofică, voluntarismul şi mecanizarea 
au avut ca surse şi repere două fenomene originare pentru societatea modernă, identifi-
cabile de către savanţi şi oamenii simplii în egală măsură. Ele au fost Revoluţia franceză 
şi revoluţia industrială, care au susţinut, pe de o parte, convingera că omul era autorul 
ordinii în care trăia, iar pe de altă parte, încrederea în modelul de succes al maşinismului. 

Opoziţia efectivă dintre om şi maşină s-a manifestat de timpuriu, în maniera spon-
tană, empirică şi elocventă a ludismului. Ca structură mentală şi problematică actuală 
s-a clarificat însă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe măsură ce emanciparea 
umană creatoare s-a văzut ameninţată fie chiar de ceea ce ar fi trebuit să-i servească 
drept instrument – dezvoltarea industrială, fie de reinterpretarea principiilor raţionale 
eficiente ca mecanizare a aparatului represiv (organizarea şi tehnica militară împotriva 
revoltei individuale)2. Tensiunea este recognoscibilă de la romantici până la criticii în-
străinării în societatea de consum, indiferent de natura laică sau religioasă a soluţiilor 
propuse. Obiectivarea ultimă a contradicţiei a consemnat-o comunismul, care a promovat 
modernizarea tehnică în contextul suprimării libertăţii.

Modelul operativ al mecanizării însemna raportarea la existenţă prin prisma regu-
larizării şi a repetiţiei consacrate social şi imaginar de maşinism. I s-a opus voluntaris-
mul, conştiinţa libertăţii creatoare a omului, care nu era stăpânit, determinat absolut 
de economia sau politica ce i se impuneau dinafară, ci le lua în stăpânire prin voinţa sa 
activă. Contradicţia şi scindarea decurgeau din aceea că mentalul modern, promovând 
de pildă progresul tehnic şi educaţia de masă ca mĳloace de emancipare în raport cu 

2 Un studiu de caz ilustrativ pentru acest ultim aspect, consacrat picturii Trei mai a lui Francisco 
Goya, se găseşte în lucrarea lui Jean Starobinski, 1789. Emblemele raţiunii, Bucureşti, Editura 
Meridiane, 1990, p. 122-123.
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forţa naturii şi dominaţia socială, acredita aproape inevitabil, în acelaşi timp, suprema-
ţia operaţională a numărului mare şi a mecanismelor impersonale – sau pentru a relua 
formula lui René Guénon: domnia cantităţii.

Prin acţiunea principiului raţionalizării, care presupunea gestionarea economiei pe 
bază de calcul contabil şi de regularizare normativ-administrativă a comportamente-
lor sociale, capitalismul industrial a materializat exemplar viziunea mecanizată asupra 
existenţei3. O mecanizare ce-i subordona pe lucrători constrângerilor muncii în fabrică, 
dar care – fapt remarcat la un moment dat de către Jules Michelet – îi subordona şi pe 
patroni rigorilor mereu reînnoite ale goanei pentru profit. De la şcoala scoţiană, tre-
când prin marxism şi până la susţinătorii utilităţii finale, economia politică a evidenţiat 
raţionalitatea cantitativistă şi imperativă a capitalismului, fie că a pus accentul pe fac-
torul producţiei, fie pe cererea pieţei. Comunismul nu a făcut decât să desăvârşească 
raţionalizarea prin intermediul planificării, în care a întrevăzut o formă de eliberare a 
omului de rigorile pieţei, cărora le-a substituit însă rigorile încă şi mai constrângătoare 
ale partidului.

Viziunea mecanizată a prezidat de asemenea elaborarea statului modern, care prin 
birocraţie şi monopolul violenţei legitime (Max Weber), prin organizarea militară, in-
stituţiile de învăţământ şi prin sistemul penitenciar (Michel Foucault), s-a definit esen-
ţialmente ca aparat de control regularizat şi permanent asupra corpurilor umane. Era 
Leviathanul anticipat de Thomas Hobbes, ori statul „maşinărie” – cum îl desemna John 
Stuart Mill în Despre libertate. Modelul mecanizării s-a alimentat paradoxal inclusiv 
din concepţia democratică, aferentă altminteri voluntarismului ca sursă a dreptului. 
Prin caracterul său formal şi artificial – analog schemei unei maşini – şi prin modul de 
funcţionare cantitativ şi impersonal, democraţia putea fi echivalată în ultimă instanţă 
cu mecanismul alienant al industriei – ceea ce contrarevoluţionarii precum Albert de 
Mun au şi încercat să facă. Simptomatică a fost şi reacţia existenţialismului ortodox, a 
lui Nikolai Berdiaev spre exemplu, care a contrapus modernităţii numerice persoana 
irepetabilă.

Eficacitatea aplicată a tehnicii, observabilă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
– odată cu războaiele de unificare naţională –, până în anii 1980 – în contexul Iniţiativei 
de apărare strategică a Statelor Unite împotriva Uniunii Sovietice –, a confirmat şi po-
tenţat prestigiul mecanizării ca reper formal şi final în mentalul european. Războiul, 
cu desfăşurarea sa de forţe materiale şi cu mişcările strategice şi tactice abstractizate, în 
care nu se omoară oameni ci „se provoacă pierderi adversarilor” (mai ales în conflictele 
contemporane, în care se ucide de la distanţă, fără contact direct cu inamicul), a devenit 
oarecum proba irefutabilă în favoarea modelului mecanizării, transpus atât în maniera 
de evaluare interioară a realităţii, adică în motivaţii şi decizii, cât şi în gestiunea activi-
tăţii sociale – în proiectele dezvoltării economice şi în alianţele politice4. Efectul a fost 

3 Pentru formularea „clasică” a principiului raţionalizării, a se vedea Max Weber, Etica protestantă 
şi spiritul capitalismului, Bucureşti, Humanitas, 1993, p. 9-10.

4 Aşa se explică de pildă „minimilitarismul teatral” american, exercitat contra unor puteri de 
mâna a doua (Afghanistan, Irak, Libia), cu scopul acreditării imaginare a forţei de neînvins şi 
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proliferarea morală a pragmatismului, bazat pe calculul de oportunitate şi pe socotirea 
cantitativă a resurselor, simultan cu impunerea paradigmei gnoseologice scientiste, care 
explica existenţa în funcţie de criteriul legităţii repetitive.

Pragmatismul şi scientismul nu acţionează în acelaşi plan problematic şi adeseori 
implică raţionalităţi opuse, cum se întâmplă în cazul istoriografiei prezenteiste, care 
subordonează rezultatele cercetării (comunicarea adevărului) imperativelor politico-ide-
ologice. Amândouă proclamă însă, din perspectivele specifice, preponderenţa obiectului 
exterior, a necesităţilor cuantificabile ale lumii înconjurătoare, asupra subiectului care 
nu poate decât să le înregistreze fără să le determine. Potrivit modelului mecanizării, 
optimismul cunoaşterii moderne priveşte numai utilizarea necesităţilor respective în 
regularitatea lor previzibilă, aşa cum se utilizează forţele naturii fără a le putea controla. 
Este un punct de vedere care se originează în luminism, exprimat apoi filosofic în teoria 
libertăţii ca înţelegere a necesităţii, conform căreia omul, plasându-se conştient şi de 
bunăvoie în sensul evoluţiei pe care o anticipează, nu mai este constrâns de istorie să 
urmeze un traseu determinat obiectiv, ci acţionează în acord cu lumea lui.

Pragmatismul a dus la golirea semnificativă a politicii de componenta sa „idea-
lă”, de principialitatea ideologică prezentă din vremea Revoluţiei franceze şi epoca 
romantismului, cu unele izbucniri îndeosebi după primul război mondial şi la finalul 
regimurilor comuniste – aşadar în perioade de criză când datele prestabilite ale siste-
mului social (regularitatea sa funcţională) au fost repuse în discuţie prin raportarea 
la propunerile originare (idealurile proclamate). Iniţial revoluţionarii şi legitimiştii, 
reformatorii şi conservatorii, republicanii şi monarhiştii invocau cu toţii în sprĳinul 
opţiunii lor dreptul, binele şi adevărul, care nu se tranzacţionau. (Utilitarismul liberali-
lor englezi nu era decât excepţia de la regulă). Tocmai această principialitate asumată, 
netranzacţionabilă, lămureşte fapte precum refuzul lui Maximilien Robespierre de a 
porni împotriva Convenţiei Naţionale în iulie 1794, insistenţa contelui de Chambord 
de a se reveni la drapelul alb şi, mai târziu, neputinţa lui Nicolae al II-lea de a renunţa 
onest la autocraţia pe care o moştenise. Au urmat entuziasmul eschatologic al primei 
generaţii de comunişti – inserat în mentalitatea apocaliptică a vechii Rusii –, recursul 
la ascetism şi mesianism de către o parte a extremei drepte interbelice (legionarismul, 
franchismul), vocaţia militantă a antifascismului, redescoperirea angajamentului civic 
utopic (în sensul pe care-l are „utopia” la Karl Manheim) în mai 1968 şi în, cele din urmă, 
redescoperirea ethos-ului democratic în Europa de Est, pe filiera solidarităţii naţionale 
(Polonia, Germania Democrată), a experienţei istorice recente (Ungaria, Cehoslovacia) 
sau a inversiunii revoluţionare (România).

După jumătatea secolului al XIX-lea însă, manifestările de „idealism” au constituit 
mai degrabă elementele de distonanţă în procesul general de mecanizare utilitară a poli-
ticii, prin care calculul s-a substituit dreptului, iar greutatea intereselor şi forţa tehnicii au 

a capacităţii economice a Statelor Unite, disimulând slăbiciunile funciare puse în lumină de 
criza declanşată în 2008. Vezi în acest sens Emmanuel Todd, Sfârşitul imperiului. Eseu despre 
descompunerea sistemului american, Bucureşti, Editura Albatros, 2003, p. 167-170.
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luat locul principiilor şi entuziasmului. Printre fenomenele caracteristice ale procesului 
se numără unificarea Germaniei „prin fier şi sânge”, nu prin legiferarea în Parlamentul 
de la Frankfurt, colonialismul (de la declaraţiile lui Jules Ferry şi Cecil Rhodes, până la 
mandatele stabilite la Conferinţa păcii de la Versailles), impunerea modelului organi-
zatoric administrativ stalinist în detrimentul prometeismului leninist şi practicile din 
timpul „războiului rece”, când Uniunea Sovietică nu ezita să intervină militar în Ungaria 
populară, sau când Statele Unite promovau dictaturi în America Latină, cu condiţia să 
le apere interesele de afaceri şi să combată partidele marxiste. Acelaşi lucru se întâmplă 
astăzi în Orientul Mĳlociu, unde principiile democratice au devenit pretexte pentru 
rezolvarea unor dispute geostrategice (de pildă controlul zonei caucaziene) sau pentru 
accesul la sursele de petrol în beneficiul unor firme ca Halliburton Co.

Dacă în practica politică mecanizarea se exprimă prin calculul de oportunitate, în 
teoria politică de inspiraţie liberal-democratică se remarcă un alt fenomen, şi anume 
formalizarea scolastică a demersului, absolutizarea schematică a unor principii şi argu-
mente, scoase din contextul concret al existenţei sociale şi transpuse automat (mecanic) 
în toate împrejurările posibile, ca şi cum realitatea s-ar supune unor tipare abstracte 
prestabilite şi general aplicabile. Este orientarea liberalismului factice de la Friedrich 
A. Hayek citire (a neoconservatorismului – dacă folosim terminologia americană), con-
tinuată de Allan Bloom, până la normativismul lui John Rawls, recognoscibil inclusiv 
la intelectualii publici ai conformităţii democratice din Franţa – André Glucksmann şi 
Bernard-Henri Lévy. În vreme ce liberalii clasici acceptau valoarea operativă a criteriu-
lui conjunctural, fie ca abatere temporară de la egalitatea politică prin votul rezervat 
„capacităţilor” (Benjamin Constant), fie prin recurgerea la experienţa tradiţiei locale 
(Edmund Burke), liberalii afirmaţi din a doua jumătate a secolului al XX-lea (desem-
naţi adeseori drept „neoliberali”, deşi utilizat cu acurateţe termenul face trimitere la 
alt model – cel keynesian) susţin universalismul şi caracterul imperativ al sistemului 
democratic occidental, pe care-l promovează inclusiv cu argumentul forţei armelor în 
zone de civilizaţie străine de mentalitatea şi cultura politică europeană5. Pe această cale 
formalismul riscă să inducă un impas logic teoriei, în măsura în care instituirea „binelui” 
cu forţa contravine premisei fundamentale, care este acordul individului în legătură cu 
regimul în care trăieşte. În atare optică, nu individul crează instituţiile politico-juridice 
(cum susţinea liberalismul originar), ci ele i se impun aprioric în virtutea unei elaborări 
conceptuale artificiale, acreditată ca general repetabilă în materializările sale sociale.

Pragmatismul s-a regăsit în morală şi politică. Scientismul, în schimb, a influenţat 
cunoaşterea şi creaţia, prin descriptivism şi preocuparea faţă de „mediu” mai mult decât 
faţă de interioritatea subiectului. Formulările sale cele mai clare ni se par teoria reflectării 
şi estetica realistă a re-prezentării obiectului şi a proporţionalităţii naturale, formulări 
observabile de la Hippolyte Taine la Georg Lukács, şi de la Stendhal la Heinrich Mann. 
Atunci când diverşi autori de inspiraţie scientistă s-au aplecat asupra tăirilor interioare, 

5 Pentru critica acestui tip de liberalism normativist, care pretinde să epuizeze experienţa istorică, 
a se vedea John Grey, Cele două feţe ale liberalismului, ‹Iaşi›, Polirom, 2002.
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le-au explicat tot prin raportarea la constrângerile „mediului”. A fost cazul lui Sigmund 
Freud, care a identificat drept sursă a conflictelor nevrotice factorul cenzurii publice, sau 
al lui Émile Zola, care punea comportamentul uman pe seama eredităţii6.

Aici precizăm însă că modelul mecanizării, ca reper intelectual subtextual, nu tre-
buie confundat cu viziunea mecanicistă a materialismului vulgar, din care se inspiră 
„izomorfismul ideal” şi proiectului aşa-numitului realism socialist. Modelul mecanizării 
presupune interpretarea realităţii ca ansamblu de relaţii structurat legic, ce prezidează 
prin regularitatea sa existenţa individuală şi colectivă. Odată constatat acest lucru, nu 
prescrie un tip unic de atitudine posibilă, sau o singură formă de reflectare a legităţii 
respective, reducând astfel creatorul la condiţia de copist. Modelul mecanizării se referă 
la o matrice determinată de posibilităţi, nu la transpunerea cu necesitate a unei anumite 
imagini despre realitate, statuată drept singura adevărată – aşa cum se întâmplă în 
cazul gândirii mecaniciste.

Împotriva mecanizării implicite în capitalismul industrial, statul birocratic şi orga-
nizarea militară modernă, care subordonau voinţa individuală regularităţii sistemice, 
mentalul european a generat o reacţie negativă şi o reacţie pozitivă în sensul principiului 
individualităţii. În ambele situaţii a fost vorba de o încercare de adaptare sau agrementare 
a celor două elemente constitutive ale modernităţii, şi anume umanismul şi progresul 
tehnic, aşa încât psihicul european să surmonteze scindarea funcţională dintre ele, să 
se unifice în el însuşi astfel încât omul să nu mai fie urmărit ameninţător de „umbra” 
maşinii. În virtutea complementarităţii dintre umanism şi progresul tehnic, mentalul 
modern nu se putea replia în paseismul cu tentă campestră al antimodernităţii cultural-
politice, după cum nu putea să renunţe nici la om în favoarea unei viziuni mecanizat-
robotizate asupra existenţei.

Reacţia negativă a constat, în primul rând, în compensarea mecanizării publice prin 
afirmarea în contrapondere a virtuţilor spaţiului privat, imaginat ca loc de regăsire a 
umanităţii în afectivitatea vieţii de familie sau în reflexivitatea preocupărilor intelectuale, 
aşadar într-un registru personalizat, opus logicii cantitative a numărului mare. În paralel 
cu precizarea societăţii civile burgheze ca sferă publică a intereselor particulare (cf. Jürgen 
Hebermas), modernitatea a înregistrat – nu întâmplător tocmai în Anglia industrializată 
– apariţia căminului victorian, cu ritualurile sale cotidiene (mesele şi sărbătorile în comun, 
partida de pian, ceaiul de la ora cinci), pentru ca secolul al XX-lea să consacre dreptul 
la diferenţă în existenţa privată, indiferent că acesta privea scoaterea căsătoriei de sub 

6 Legătura dintre curentul naturalist, scientism şi modelul mental al mecanizării reiese foarte 
bine din Prefaţa unuia dintre romanele scriitorului francez: „Ca şi gravitatea [gravitaţia – n. 
n.], ereditatea are legile ei. Rezolvând dubla problemă a temperamentelor şi mediilor, voi 
încerca să găsesc şi să urmăresc firul care duce matematic (s.n.) de la un om la alt om. Iar când 
voi fi prins toate firele, când voi avea în mână întregul grup social, îl voi înfăţişa pe scena unei 
epoci istorice, îl voi crea în acţiune, în complexitatea eforturilor sale, voi analiza toată suma de 
voinţă a fiecăruia dintre membrii săi şi impulsul general al ansamblului”. Émile Zola, Izbânda 
familiei Rougon, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, p. 11.



197

incidenţa normelor holiste ale religiei, sau protecţia împotriva conformismului social 
– în legătură cu care avertizase deja Alexis de Tocqueville. Acest „drept la diferenţă” a 
survenit ca pendant la impersonalitatea spaţiului public neutru, aşa cum îl concepuseră 
atât liberalismul, cât şi birocratismul de factură bismarckiană. Atunci când spaţiul public 
nu a mai fost neutru, ci impregnat de o ideologie care dorea să extindă oarecum ideea 
de familie la nivelul întregii comunităţi, zona privată şi-a pierdul la rândul ei autono-
mia, fiind înregimentată în structurile uniformizante ale comunităţii-familie – cum s-a 
întâmplat îndeosebi în totalitarismul stalinist, care a revendicat inclusiv afecţiunea filială 
a membrilor colectivităţii pentru conducătorul-părinte7.

Sub aspectul reflexivităţii intelectuale, spaţiul privat a reprezentat cadrul predilect al 
creaţiei în domeniile umaniste (pentru ştiinţele exacte a fost laboratorul) – ca manifestare 
a subiectivităţii la adăpost de tribulaţiile pieţei şi de constrângerile politice. Încăperea 
căptuşită cu plută a lui Marcel Proust sau aşa-zisa „literatură de sertar” au devenit, într-
un fel, exemplare pentru fenomenul retragerii creaţiei în interioritatea deplinei libertăţi 
auctoriale, spre deosebire de boema romantică din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
care se exprima adeseori în locurile publice şi în grup. 

O formă particulară de retragere din faţa exteriorului alienant a constituit-o exilul, 
care echivala cu regăsirea interiorităţii în altă comunitate, mai puţin invazivă la adresa 
reflexivităţii subiectului autonom. Lista exilaţilor este lungă. Îi amintim acum, pentru 
celebritatea lor, numai pe scriitorii Victor Hugo, Bertolt Brecht şi Aleksandr Soljeniţân. 
Lista se măreşte simptomatic odată cu accentuarea intruziunii politicului în zona privată, 
de la al Doilea Imperiu francez la totalitarismul nazist şi cel comunist. 

Deşi probabil nu la fel de numeroşi, se întâlnesc şi autori ce refuză invaziunea econo-
micului, aşadar capitalismul concurenţial şi mercantilismul societăţii de consum, alegând 
să trăiască în regiuni exotice sau în locaţii mai arhaice din ţările dezvoltate. Paul Gauguin 
şi Ernest Hemingway ilustrează această atitudine, chiar şi Robert Redford, care locuieşte 
la fermă şi patronează festivalul Sundance al filmelor independente, gândit ca ocazie de 
exprimare liberă a regizorilor, feriţi de constrângerile comerciale pe care le presupune 
afacerea cinematografică de la Hollywood.

Recentrarea pe reflexivitatea interiorizată s-a regăsit în apariţia fenomenologiei hus-
serliene, în expresionism, în literatura introspectivă, în filmografia „noului val” în Vest, 
respectiv în meditaţia de tip tarkovskian în Est. Toate aceste orientări culturale cores-
pund încercării de a afla punctul de nondeterminare al fiinţei în subiect, în persoana 
care ia în stăpânire existenţa, sau care se redescoperă moral, prin traducerea existenţei 
în categoriile spiritualităţii sale intrinseci. Tendinţa este recognoscibilă şi în politică, 
în contextul redefinirii democraţiei, care nu mai înseamnă atât domnia majorităţii, cât 
conducerea reprezentativă destinată să asigure drepturile individuale. 

În al doilea rând, reacţia negativă la mecanizare a constat într-o producţie artistică 
a distrugerii sau a extincţiei finale, destinată să conştientizeze umanitatea sau să exor-

7 Amintim incidentul cu Pavlik Morozov, care şi-a denunţat tatăl natural din iubire pentru tatăl 
ideal al tuturor. Vezi Hélène Carrère d’Encausse, Le malheur russe. Essai sur le meurtre politique, 
Fayard, ‹1997›, p. 404-405.
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cizeze catharctic latura ameninţătoare a ştiinţei şi tehnicii. Anticipată de Guernica lui 
Pablo Picasso, această producţie s-a concretizat, după atacurile atomice de la Hiroshima 
şi Nagasaki şi în timpul „războiului rece”, în seria filmelor în care maşinile se întorc 
împotriva oamenilor, fie prin efectele inconştiente a armamentului contemporan (Ziua 
în care vin peştii), fie dobândind ele însele personalitate (ciclul Terminator). 

Într-o anumită măsură aceste filme au răspuns unor necesităţi politice, în sensul 
prezervării identităţii americane sau occidentale în general, respectiv al mobilizării 
împotriva inamicului comun care era Uniunea Sovietică8. Reprezintă însă totodată o 
reacţie compensatorie sau de autoapărare a conştiinţei omului actual, care nu mai crede 
în relevanţa primei legi a roboţilor formulată de Isaac Asimov, potrivit căreia aceştia nu 
au voie să facă rău unei fiinţe umane. 

Un fenomen generaţional specific a fost în anii 1960-1970 mişcarea hippy, sau flower 
power, având ca expresie artistică muzica folk sau folk-rock a lui Bob Dylan şi Joan Baez. 
În cazul acestei mişcări, respingerea mecanizării şi a consecinţelor sale distructive (evi-
dente în războiul din Vietnam) nu s-a manifestat sub forma abstragerii din spaţiul public, 
ci a încercării de reconversie morală a însăşi spaţiului public, prin revenirea la natură 
şi renunţarea la convenţiile „burgheze”. Muzica folk şi rock a reprezentat un mediu al 
protestului moral inclusiv în Europa de Est, corespunzător în alte coordonate celui din 
Occident, aşa cum o certifică de pildă cariera lui Andrei Vâsoţki sau a formaţiei Phoenix.

Reacţia pozitivă, în schimb, a căutat să îmbine funcţional umanismul şi progresul 
ştiinţifico-tehnic, punând ştiinţa şi tehnica în serviciul omului. A fost atitudinea celor 
care, fără să idealizeze maşina în sine, vedeau în ea mĳlocul prin care omul putea să 
controleze natura sau chiar spaţiul şi timpul, ca în romanele lui Jules Verne şi Herbert 
George Wells. Revoluţia în transporturi şi comunicaţii, de la apariţia locomotivei cu 
aburi şi a telegrafului până la zborurile spaţiale, pare să confirme optimismul prometeic 
bazat pe ştiinţă şi tehnică, pe care alte filme – precum serialul Star Trek – îl acreditează 
drept sensul vocaţional al umanităţii în univers.

La nivelul vieţii cotidiene optimismul se traduce în proiecte mai puţin spectaculoase 
dar mai concrete, care au ca obiect ameliorarea nivelului de trai, de la producţia de masă 
a bunurilor de larg consum, până la confortul domestic şi ambiental. Pentru omul modern 
„paradisul pierdut” rămâne paradis numai în imaginaţie; în realitate, s-ar transforma însă 
rapid într-un purgatoriu al efortului manual şi al lipsei de canalizare. Banda de montaj 
şi magazinul universal pot reprezenta surse ale alienării productive şi consumeriste, 
dar pot fi considerate totodată condiţii necesare ale bunăstării generale, de care se leagă 
libertatea de a te bucura de cultură sau de a te ocupa de politică. Inclusiv pentru criticii 
alienării, de la Karl Marx la Herbert Marcuse, nu maşina ca atare era cauza ce trebuia 
înlăturată, ci sistemul relaţiilor sociale în care funcţiona aceasta.

8 A se vedea studiul lui Hélène Puiseux, Mitologie filmică a epocii nucleare, în Monique Segré 
(lucrare coordonată de), Mituri, rituri, simboluri în societatea contemporană, Timişoara, Editura 
Amarcord, 2000, p. 32-52.
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Optimismul gnoseologic se regăseşte fundamental în componenta voluntaristă a 
mentalului european modern, întrucât voluntarismul înseamnă voinţă creatoare, iar 
creaţia presupune un proiect, care la rândul lui se originează într-o cunoaştere, într-un 
act de evaluare conceptuală a ceea ce se schimbă şi de anticipare raţională a ceea ce ur-
mează. Voluntarismul s-a alimentat din filosofia Luminilor, din lucrările doctrinarilor 
liberali, din scientismul marxist şi din teoria spontaneistă a anarhiştilor, din moralismul 
universalist al drepturilor omului şi, nu în ultimă instanţă, din darwinismul social, 
deoarece pe lângă voluntarismul de stânga există şi unul de dreapta. În toate cazurile 
oamenii au procedat programatic, în direcţia a ceea ce credeau ei că este justificat prin 
legile cognoscibile ale devenirii.

Încrederea în capacitatea creatoare a omului, capabil să-şi hotărască el însuşi exis-
tenţa, se manifestă cel mai clar în politică, prin revoluţiile şi reformele care schimbă 
regimuri politice şi forme de organizare economică, de la „Vechiul Regim” feudal la 
statul liberal şi capitalism, apoi la comunism şi din nou la democraţia liberală şi capi-
talism. Deşi au conştiinţa determinării istorice şi a „spiritului veacului”, revoluţionarii 
nu percep condiţionarea obiectivă ca pe o fatalitate, ci numai ca pe o necesitate ce 
trebuie transpusă din potenţialitatre în act prin angajamentul subiectiv. Aşa au gândit 
Giuseppe Mazzini şi Nicolae Bălcescu – adepţii conspiraţionismului şi ai revoluţiei 
„simfone şi sincrone”; la fel Antonio Gramsci şi Georg Lukács – teoreticienii rolului 
conducător al partidului („noul principe”), atât de răstălmăcit şi denaturat în aşa-nu-
mitele democraţii populare; sau printre revoluţionarii de dreapta, altminteri paradoxali 
pentru modernitate, tot aşa s-au raportat la politică Charles Maurras şi Corneliu Zelea 
Codreanu – primul susţinând subiectivitatea activă a „naţiunii integrale”, al doilea 
proclamând revoluţia spirituală a „omului nou”, devenit agent al transformării sociale. 
Revoluţiile din 1989 şi procesul constituirii Uniunii Europene au redescoperit ca actori 
eficienţi naţiunile civice, chiar şi atunci când acestea se opuneau proiectului propus de 
establishment, după cum s-a întâmplat în Norvegia în 1994, sau în Franţa şi Olanda în 
2005. Mult clamata idee de voinţă politică se înscrie în acelaşi imaginar şi repertoriu 
aferent mentalului voluntarist.

De la Immanuel Kant până la Hans Kelsen, cu variaţiuni socialist-neokantiene (Max 
Adler) sau existenţialist-creştine (Nikolai Berdiaev), teoria normativistă a dreptului sus-
ţine conceptual voluntarismul moral şi politic. Spre deosebire de filosofia lucrurilor 
concrete (Carl Schmitt), care leagă individul de un ordo prestabilit şi confirmat prin 
autoritatea tradiţiei, normativismul îl responsabilizează la acţiune (îl condamnă la li-
bertate, cum spunea Jean Paul Sartre), în sensul că este ţinut să schimbe societatea dată 
punând-o în acord cu principiile. Statul normativ, finalmente statul democratic, este 
aşadar acela în care conducerea nu se mai legitimează prin respectul datorat oncţiunii 
divine sau originii nobile – obiectivate în persoane concrete identificabile conjunctural 
–, ci prin reprezentarea sumei voinţelor subiective ca substanţă a dreptului pozitiv, 
dar în virtutea categoriei universale a cetăţeniei. În politica modernă criteriul raţiunii 
de stat este înlocuit cu drepturile individuale, iar acelor arcana imperii medievale li se 
substituie dezbaterea publică.
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Există şi formulări metafizice ale viziunii voluntariste, de la doctrina fichteiană a 
ştiinţei, ca experienţă interioară a nondeterminării eului personal, la teoria lumii ca 
voinţă şi reprezentare şi la nihilismul nietzscheian al voinţei exacerbate, ajungând, mai 
recent, până la umanismul existenţialist (existenţialismul laic al lui Albert Camus şi Karl 
Jaspers). Din zona ştiinţelor umaniste amintim psihologia adleriană a dorinţei de putere 
(complexul de superioritate compensator), epistemologia lui Werner Heisenberg – cu 
principiul indeterminării la limita solipsismului – şi pedagogia de inaugurată de şcoala 
americană a lui John Dewey, care scoate educaţia de sub incidenţa holismului durck-
heimian, susţinând în schimb importanţa opţiunii individuale. Există o corespondenţă 
subtextuală între aceste teorii şi voluntarismul politic, în măsura în care cel din urmă 
presupune o atitudine întemeiată pe conştiinţa de sine şi implicit revendicativă la adresa 
cadrului instituţional. Cum remarca din nou Alexis de Tocqueville, o nedreptate este 
suportată relativ uşor atunci când e considerată inevitabilă, dar devine de nesuferit 
atunci când se întrevede posibilitatea de a o înlătura9.

Sub aspectul creaţiei literar-artistice, spiritul voluntarist s-a regăsit programatic în 
curentul romantic, care privilegia afirmarea personalităţii şi raportarea la un referenţial 
superior, în sensul unui angajament etic sui generis. Inclusiv când se revendicau de la 
tradiţia creştină, romanticii o interpretau în manieră personală şi interiorizată, în afara 
a ceea ce Ernest Seillière desemna drept cadru al experienţei şi disciplinei, adică în afara 
moralei raţionale consacrate10. Credinţa motivată emoţional (François de Chateaubriand) 
şi pietismul (Novalis) se conformau numai relativ ortodoxiei confesionale catolice, re-
spectiv protestante.

Deşi mai puţin evident, voluntarismul predispus să modeleze obiectul în funcţie de 
percepţia proprie s-a întâlnit şi în alte şcoli estetice, cum a fost de pildă impresionismul, 
ce reprezenta lumea potrivit senzaţiei optice a privitorului. Limita s-a atins în plastica 
abstractă a secolului al XX-lea, când autori precum Georges Braque şi Pablo Picasso au 
renunţat la desenul figurativ şi au redat realitatea independent de ceea ce înregistra 
simţul comun. Nu trebuie totuşi să confundăm această tendinţă cu autoreferenţialitatea 
fără semnificant proprie postmodernităţii. Pictorii şi sculptorii abstractizanţi reduceau 
obiectul tratării la idee, dar nu substituiau ideea lor obiectului ca atare. În ultimă instanţă, 
ideea înseamnă structură ordonatoare şi semnificativă, departe de hazardul dadaist şi 
de „textualitatea” postmodernă. Revenirea la empiric prin învestirea cu virtuţi artistice 
a cotidianului, inspirată de Andy Warhol, echivalează cu acreditarea pe altă cale tot a 
spiritului voluntarist, întrucât autorul recalibrează viziunea despre lume a privitorului, 
descoperindu-i valenţe pe care acesta le trecea cu vederea.

9 Heinrich Heine a surprins această corespondenţă când, după ce a comparat revoluţia inte-
lectuală kantiană cu cea operată de Convenţia Naţională franceză, l-a omologat pe Johann 
Gottlieb Fichte cu Napoleon. La fel de bine a surprins-o însă şi cenzura din Prusia, care a 
interzis publicarea discursurilor fichteiene. A de vedea Heinrich Heine, Contribuţii la istoria 
religiei şi a filosofiei în Germania, Bucureşti, Humanitas, ‹1996›, p. 157.

10 Ernest Seiilière, Romantisme et démocratie romantique, Paris, La Nouvelle Revue Critique, ‹1930›, 
p. 46.
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Postmodernitatea a erodat tocmai voluntarismul, din cel puţin două considerente. În 
primul rând, pentru că a contestat autenticitatea semnificantului şi posibilitatea cunoaş-
terii obiective ca temei al acţiunii; voluntarismul nu există în sine, ci numai în relaţie cu 
un reper infrasubiectiv cognoscibil, care justifică acţiunea şi îi conferă sens, finalitate. 
În al doilea rând, deoarece a înlocuit substanţa morală a eului cu formalismul textualist 
interşanjabil de la un individ la altul, anulând astfel însăşi ideea de subiect determinat 
prin caracteristici proprii – ca agent al actului voliţional; voluntarismul nu este atributul 
„logicii narative” impersonale şi operaţionale în sine, ci al persoanei identificate prin 
opţiuni şi scopuri, care se manifestă pentru sine, orientată într-o direcţie precizată. Am 
putea aprecia că postmodernitatea continuă mai degrabă modelul mecanizării, dată fiind 
preferinţa ei pentru schematizarea golită de identificarea morală subiectivă. Comunicarea 
contemporană în spaţiul virtual, fără contact direct şi adeseori sub pseudonim, cores-
punde acestei dezindividualizări, prin care subiectul viu şi activ lasă locul „strategiei 
comunicaţionale” formale şi indiferente etic.

Omul modern s-a revendicat prin excelenţă de la voluntarism, întrucât acesta îi 
prezerva prestigiul fiinţial şi imaginea de sine asiguratoare psihologic, împotriva for-
ţelor constrângătoare sau obscure, din exterior sau din interior. Umanitatea ca atare 
a fost întrevăzută prin prisma capacităţii creatoare, care trecea prin necesitate dar şi 
prin voinţa de a depăşi necesitatea. Mecanizarea a constituit mai degrabă „umbra”, 
realitatea neliniştitoare ce ridica dubii asupra ambiţiilor prometeice: realitatea pe care 
voluntariştii de tot felul, de la reformatorii sociali până la scriitori şi artişti, au încercat 
să o surmonteze înlăturând-o sau integrând-o.


